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CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 20

 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

Junior nº 112 – Vila Buarque – São Paulo 

ou 5260 - email: coreme@santacasasp.org.br, faz saber que estão abertas 

realização das provas visando o preenchimento de vagas dos Cursos de 

Sensu para o ano de 2022, de 29

Poderão inscrever-se médicos formados em todo o território nacional, por faculdades 

oficiais reconhecidas, bem como médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas 

universidades autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), segundo a resolução do 

C.F.M. nº 1832/08, alterada pela Resolução do C.F.M. nº 2002/2012. 

O Curso de Pós Graduação Lato Sensu é

conhecimentos, cumprem pré-

título de especialista.  

 

I - Inscrição:  

Só serão realizadas inscrições via internet, através d

www.santacasasp.org.br, onde será disponibilizado o “link” para o preenchimento da ficha de 

inscrição. O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as 

consequências de eventuais equívocos ou inexatidões. A inscr

aqui apresentadas será anulada em qualquer época, resultando na eliminação sumária do 

candidato, na exclusão do seu nome na relação de aprovados e na perda de todos os direitos 

decorrentes, mesmo que tenha ocorrido a homolog

A inscrição configura o conhecimento e aceitação de todas as normas e instruções 

estabelecidas no presente Edital, disponibilizado 
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EDITAL 

PROCESSO SELETIVO 

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP (Rua Dr. Cesário Motta 

São Paulo – SP – telefone: (11) 2176-7000, ramal 7241, 7351, 7295 

email: coreme@santacasasp.org.br, faz saber que estão abertas 

realização das provas visando o preenchimento de vagas dos Cursos de 

, de 29/11/2021 à 27/12/2021.  

se médicos formados em todo o território nacional, por faculdades 

reconhecidas, bem como médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas 

universidades autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), segundo a resolução do 

C.F.M. nº 1832/08, alterada pela Resolução do C.F.M. nº 2002/2012.  

Pós Graduação Lato Sensu é oferecido a médicos que, aprimorando seus 

-requisitos para torná-los aptos ao exame final para obtenção do 

Só serão realizadas inscrições via internet, através do 

www.santacasasp.org.br, onde será disponibilizado o “link” para o preenchimento da ficha de 

inscrição. O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as 

consequências de eventuais equívocos ou inexatidões. A inscrição em desacordo 

será anulada em qualquer época, resultando na eliminação sumária do 

candidato, na exclusão do seu nome na relação de aprovados e na perda de todos os direitos 

mesmo que tenha ocorrido a homologação do resultado final. 

A inscrição configura o conhecimento e aceitação de todas as normas e instruções 

estabelecidas no presente Edital, disponibilizado online no ato da inscrição. 

 

ISCMSP (Rua Dr. Cesário Motta 

7000, ramal 7241, 7351, 7295 

email: coreme@santacasasp.org.br, faz saber que estão abertas as inscrições para a 

realização das provas visando o preenchimento de vagas dos Cursos de Pós Graduação Latu 

se médicos formados em todo o território nacional, por faculdades 

reconhecidas, bem como médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas 

universidades autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), segundo a resolução do 

oferecido a médicos que, aprimorando seus 

los aptos ao exame final para obtenção do 

o endereço eletrônico  

www.santacasasp.org.br, onde será disponibilizado o “link” para o preenchimento da ficha de 

inscrição. O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as 

ição em desacordo com as normas 

será anulada em qualquer época, resultando na eliminação sumária do 

candidato, na exclusão do seu nome na relação de aprovados e na perda de todos os direitos 

ação do resultado final.  

A inscrição configura o conhecimento e aceitação de todas as normas e instruções 

no ato da inscrição.  
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Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição e não será ac

qualquer pretexto, inscrição condicional ou fora do prazo. 

O candidato poderá inscrever

provas detectarem inscrição do mesmo candidato em mais de um curso haverá desclassificação 

sumária.  

A taxa de inscrição é de R$ 63

pagamento do boleto que será gerado ao término da inscrição

possibilidade de recolhimento em data posterior. 

 

II – Cursos – Número de Vagas –

As informações sobre os cursos oferecidos, sua duração e número de vagas encontra

no quadro anexo ao presente Edital.

A seleção constará de duas fases: 

avaliação curricular, com peso de 40% da nota

A prova objetiva será realizada no dia 

data da segunda fase (entrevista e análise curricular) 

anexo.  

No dia da primeira fase, 

endereço e horário que será publicado no site portando, obrigatoriamente, cédula de identidade 

– RG original - e comprovante de pagamento da inscrição, com data não post

Na saída da prova da primeira fase, todos os candidatos deverão obrigatoriamente devolver o 

Caderno de Questões, junto com a Folha de Respostas da Prova.

O resultado da primeira fase será publicado no endereço eletrônico 

www.santacasasp.org.br no dia 

candidatos em número quatro vezes maior que o de vagas oferecidas para as especialidades com 

oferta de vagas menor ou igual a 5 e três vezes maior que o de vagas oferecidas para as demais 
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Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição e não será ac

qualquer pretexto, inscrição condicional ou fora do prazo.  

O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso. Se a comissão organizadora das 

inscrição do mesmo candidato em mais de um curso haverá desclassificação 

o é de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) e 

pagamento do boleto que será gerado ao término da inscrição, até 27/12/2021

possibilidade de recolhimento em data posterior.  

– Seleção:  

As informações sobre os cursos oferecidos, sua duração e número de vagas encontra

no quadro anexo ao presente Edital. 

duas fases: prova objetiva, com peso de 60% da nota, e 

, com peso de 40% da nota.  

A prova objetiva será realizada no dia 05 de janeiro de 2022 para todos os candidatos e a 

data da segunda fase (entrevista e análise curricular) encontra-se disponibilizada 

No dia da primeira fase, 05 de janeiro de 2022, os candidatos deverão se apresentar no 

endereço e horário que será publicado no site portando, obrigatoriamente, cédula de identidade 

e comprovante de pagamento da inscrição, com data não post

Na saída da prova da primeira fase, todos os candidatos deverão obrigatoriamente devolver o 

Caderno de Questões, junto com a Folha de Respostas da Prova. 

O resultado da primeira fase será publicado no endereço eletrônico 

no dia 07 de janeiro de 2022. Serão convocados para a segunda fase 

candidatos em número quatro vezes maior que o de vagas oferecidas para as especialidades com 

oferta de vagas menor ou igual a 5 e três vezes maior que o de vagas oferecidas para as demais 

 

Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição e não será aceita, sob 

se em apenas um curso. Se a comissão organizadora das 

inscrição do mesmo candidato em mais de um curso haverá desclassificação 

reais) e deverá ser feito o 

12/2021, não havendo 

As informações sobre os cursos oferecidos, sua duração e número de vagas encontra-se 

com peso de 60% da nota, e entrevista e 

para todos os candidatos e a 

se disponibilizada no quadro em 

, os candidatos deverão se apresentar no 

endereço e horário que será publicado no site portando, obrigatoriamente, cédula de identidade 

e comprovante de pagamento da inscrição, com data não posterior a 27/12/2021. 

Na saída da prova da primeira fase, todos os candidatos deverão obrigatoriamente devolver o 

O resultado da primeira fase será publicado no endereço eletrônico 

. Serão convocados para a segunda fase 

candidatos em número quatro vezes maior que o de vagas oferecidas para as especialidades com 

oferta de vagas menor ou igual a 5 e três vezes maior que o de vagas oferecidas para as demais 
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especialidades. Em caso de em

convocados para realização da segunda fase.

No dia da segunda fase

departamento da especialidade escolhida portando 

Histórico Escolar Médico) e cédula de identidade 

A média mínima para aprovação é 5,0 (cinco), em escala de zero a dez. Sendo assim, os 

candidatos com nota inferior a 5,0 (cinco) serão automaticamente REPROVADOS, não pode

matricular-se mesmo que restem vagas não preenchidas. 

As provas objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha com 4 (quatro) 

alternativas para escolha de uma única resposta, de acordo com a seguinte distribuição:

a) Para candidatos aos Progra

constituída de 80 questões, distribuídas igualmente entre as matérias básicas (Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Saúde Coletiva), com 3 

horas de duração. 

b) Para candidatos aos Programas de Especialidades Clínicas: 20 questões de Clínica 

Médica, com 1 hora de duração.

c) Para os candidatos aos Programa de Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 20 questões 

distribuídas entre Cirurgia Geral e Otorrinolaringologia, com 1 hora de dura

d) Para os candidatos aos Programas de Especialidades Cirúrgicas: 20 questões de 

Cirurgia Geral, com 1 hora de duração.

e) Para os candidatos ao Programa de Endoscopia

distribuídas entre Clínica Médica, Cirurgia Geral, 

hora de duração. 

f) Para os candidatos ao Programa de Terapia de Medicina da Dor

distribuídas entre Anestesiologia,

Reabilitação, Neurocirurgia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria e 

Reumatologia, com 1 hora de duração.
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especialidades. Em caso de empate na última posição, todos os candidatos nessa posição serão 

convocados para realização da segunda fase.  

segunda fase, os candidatos, obrigatoriamente, deverão se apresentar no 

departamento da especialidade escolhida portando Curriculum Vitae 

cédula de identidade – RG original. 

A média mínima para aprovação é 5,0 (cinco), em escala de zero a dez. Sendo assim, os 

candidatos com nota inferior a 5,0 (cinco) serão automaticamente REPROVADOS, não pode

se mesmo que restem vagas não preenchidas.  

As provas objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha com 4 (quatro) 

alternativas para escolha de uma única resposta, de acordo com a seguinte distribuição:

Para candidatos aos Programas de Acesso Direto: prova de suficiência em medic

constituída de 80 questões, distribuídas igualmente entre as matérias básicas (Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Saúde Coletiva), com 3 

idatos aos Programas de Especialidades Clínicas: 20 questões de Clínica 

Médica, com 1 hora de duração. 

Para os candidatos aos Programa de Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 20 questões 

distribuídas entre Cirurgia Geral e Otorrinolaringologia, com 1 hora de dura

Para os candidatos aos Programas de Especialidades Cirúrgicas: 20 questões de 

Cirurgia Geral, com 1 hora de duração. 

Para os candidatos ao Programa de Endoscopia Digestiva e Respiratória

distribuídas entre Clínica Médica, Cirurgia Geral, Gastroenterologia e Pediatria, com 1 

Para os candidatos ao Programa de Terapia de Medicina da Dor

Anestesiologia, Acupuntura, Clínica Médica, Medicina Física e 

Reabilitação, Neurocirurgia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria e 

com 1 hora de duração. 

 

pate na última posição, todos os candidatos nessa posição serão 

, os candidatos, obrigatoriamente, deverão se apresentar no 

 (com certificados e 

A média mínima para aprovação é 5,0 (cinco), em escala de zero a dez. Sendo assim, os 

candidatos com nota inferior a 5,0 (cinco) serão automaticamente REPROVADOS, não podendo 

As provas objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha com 4 (quatro) 

alternativas para escolha de uma única resposta, de acordo com a seguinte distribuição: 

mas de Acesso Direto: prova de suficiência em medicina, 

constituída de 80 questões, distribuídas igualmente entre as matérias básicas (Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Saúde Coletiva), com 3 

idatos aos Programas de Especialidades Clínicas: 20 questões de Clínica 

Para os candidatos aos Programa de Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 20 questões 

distribuídas entre Cirurgia Geral e Otorrinolaringologia, com 1 hora de duração. 

Para os candidatos aos Programas de Especialidades Cirúrgicas: 20 questões de 

Digestiva e Respiratória: 20 questões 

Gastroenterologia e Pediatria, com 1 

Para os candidatos ao Programa de Terapia de Medicina da Dor: 20 questões 

Acupuntura, Clínica Médica, Medicina Física e 

Reabilitação, Neurocirurgia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria e 
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g) Para os candidatos aos Programas de Especialidades Pediátricas: 20 questões de 

Pediatria Geral, com 1 hora de duração.

 

A entrevista/análise curricular consistirá em formulação de questionamentos acerca da 

trajetória acadêmica e profissional dos candidatos, bem como arguição oral de conhecimentos 

específicos, atinentes à área de inscrição no conc

 

III – Dos Procedimentos para a Solicitação de Atendimento Especial:

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova

entrevista/análise curricular 

coreme@santacasasp.org.br comunicando sua condição impreterivelmente até o primeiro dia 

útil após o encerramento do período das inscrições.

No caso do pedido estar relacionado com deficiência ou limitação física

permanente ou transitória, deverá ser anexado no email um laudo médico que ateste a espécie e 

o grau ou nível da deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doen

especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua 

inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Eventuais pedidos de atendimento especial não relacionados às situações 

descritas (deficiência ou limitação física ou sensorial) também 

documentação apta a tanto, cabendo ao 

documentos que julgar pertinentes e suficientes

A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os 

critérios de viabilidade e de razoabilidade.

O candidato que não solicitar atendimento especial no prazo acima assinalado e não 

justificar o pedido adequadamente terá a solicitação
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Para os candidatos aos Programas de Especialidades Pediátricas: 20 questões de 

al, com 1 hora de duração. 

A entrevista/análise curricular consistirá em formulação de questionamentos acerca da 

trajetória acadêmica e profissional dos candidatos, bem como arguição oral de conhecimentos 

específicos, atinentes à área de inscrição no concurso.    

Dos Procedimentos para a Solicitação de Atendimento Especial: 

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova

entrevista/análise curricular deverá encaminhar um email para o endereço 

comunicando sua condição impreterivelmente até o primeiro dia 

útil após o encerramento do período das inscrições. 

No caso do pedido estar relacionado com deficiência ou limitação física

permanente ou transitória, deverá ser anexado no email um laudo médico que ateste a espécie e 

o grau ou nível da deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) que justifique o atendimento 

especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua 

inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

Eventuais pedidos de atendimento especial não relacionados às situações 

(deficiência ou limitação física ou sensorial) também deverão ser justificados através de 

documentação apta a tanto, cabendo ao interessado anexar ao pedido formulado

documentos que julgar pertinentes e suficientes. 

dimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os 

critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

O candidato que não solicitar atendimento especial no prazo acima assinalado e não 

justificar o pedido adequadamente terá a solicitação indeferida. 

 

Para os candidatos aos Programas de Especialidades Pediátricas: 20 questões de 

A entrevista/análise curricular consistirá em formulação de questionamentos acerca da 

trajetória acadêmica e profissional dos candidatos, bem como arguição oral de conhecimentos 

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova ou da 

encaminhar um email para o endereço 

comunicando sua condição impreterivelmente até o primeiro dia 

No caso do pedido estar relacionado com deficiência ou limitação física ou sensorial, 

permanente ou transitória, deverá ser anexado no email um laudo médico que ateste a espécie e 

o grau ou nível da deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código 

que justifique o atendimento 

especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua 

Eventuais pedidos de atendimento especial não relacionados às situações acima 

deverão ser justificados através de 

ao pedido formulado os 

dimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os 

O candidato que não solicitar atendimento especial no prazo acima assinalado e não 
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IV - Resultado:  

O resultado oficial será 

(endereço acima) para os Cursos de

Cardiologia Pediátrica, Cirurgia

Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Endoscopia Digestiva e Respiratória, 

Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Geriatria, Hematologia e Hemoterapia, 

Hematologia e Oncologia Pediátrica, Infectologia, Infectologia Pediátrica, Medicina do 

Adolescente, Medicina Física e Reabilitação, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, 

Neurologia Pediátrica, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pneumologia Pediátrica,

Radiologia e Diagnóstico por Imagem,

Medicina da Dor, Terapia Intensiva Pediátrica

Os resultados NÃO serão divulgados através de contato telefônico. 

Não haverá revisão das notas. Haven

idade terá preferência.  

 

V – Matrícula:  

Deverá ser realizada no endereço que a COREME 

resultado, no horário das 8:00 às 12:00 horas

(quatrocentos e vinte reais), devendo ser depositada no Banco Santander 

Conta Corrente 13.000.388-8 

DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP (próximo à Lanchonete Intervalo), localizado dentro 

da Instituição e, após, o candidato deve comparecer na COREME para a assinatura do livro de 

Matrículas.  

 

Datas de Matrículas:  

A) Dia 10 de fevereiro de 20

Cardiologia Pediátrica, 
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O resultado oficial será divulgado no dia 02/02/2021, após as 12:00 horas, pela internet 

Cursos de Alergia e Imunologia, Anatomia Patológica, 

Cardiologia Pediátrica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Torácica, Clínica Médica, 

Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Endoscopia Digestiva e Respiratória, 

Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Geriatria, Hematologia e Hemoterapia, 

ia Pediátrica, Infectologia, Infectologia Pediátrica, Medicina do 

, Medicina Física e Reabilitação, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, 

Neurologia Pediátrica, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pneumologia Pediátrica,

Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Reumatologia, Reumatologia Pediátrica, Terapia da 

Medicina da Dor, Terapia Intensiva Pediátrica e Ultrassonografia.  

Os resultados NÃO serão divulgados através de contato telefônico.  

Não haverá revisão das notas. Havendo empate no resultado final, o candidato de maior 

Deverá ser realizada no endereço que a COREME – ISCMSP informar, juntamente com o 

resultado, no horário das 8:00 às 12:00 horas. A taxa de matrícula

reais), devendo ser depositada no Banco Santander 

8 - CNPJ 62.779.145-0001-90, com validação do comprovante de 

DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP (próximo à Lanchonete Intervalo), localizado dentro 

e, após, o candidato deve comparecer na COREME para a assinatura do livro de 

de fevereiro de 2022 para os Cursos de Alergia e Imunologia, Anatomia Patológica, 

Cardiologia Pediátrica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Torácica, 

 

, após as 12:00 horas, pela internet 

Anatomia Patológica, Cardiologia, 

Cabeça e Pescoço, Cirurgia Torácica, Clínica Médica, 

Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Endoscopia Digestiva e Respiratória, 

Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Geriatria, Hematologia e Hemoterapia, 

ia Pediátrica, Infectologia, Infectologia Pediátrica, Medicina do 

, Medicina Física e Reabilitação, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, 

Neurologia Pediátrica, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pneumologia Pediátrica, 

Reumatologia, Reumatologia Pediátrica, Terapia da 

 

do empate no resultado final, o candidato de maior 

ISCMSP informar, juntamente com o 

. A taxa de matrícula será de R$ 420,00 

reais), devendo ser depositada no Banco Santander – Agência 3565 – 

90, com validação do comprovante de 

DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP (próximo à Lanchonete Intervalo), localizado dentro 

e, após, o candidato deve comparecer na COREME para a assinatura do livro de 

Alergia e Imunologia, Anatomia Patológica, 

escoço, Cirurgia Torácica, Endocrinologia 
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Pediátrica, Endoscopia Digestiva e Respiratória, 

Hematologia e Oncologia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, Medicina do Ado

Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurologia P

Reumatologia Pediátrica e

 

B) Dia 11 de fevereiro de 202

Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia e Hemoterapia,

Medicina Física e Reabilitação, Nefrologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Reumatolog

Ultrassonografia.  

 

Após as datas mencionadas, 

áreas mencionadas acima perderão automaticamente a vaga. 

A partir do dia 15/02/202

acima, com data limite para preen

Para todos os cursos, a convocação dos excedentes será realizada via email e publicação 

junto ao site.  

Os candidatos devem acompanhar a chamada, pois terão que efetuar a matrícula nos 

primeiros dois dias úteis subsequentes à convocação, das 8:00 às 12:00 

COREME informar.  

O candidato que não se apresentar neste prazo será considerado desistente e, portanto, 

desclassificado.  

A COREME-ISCMSP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes de 

mudanças e erros de dados consta

 

VI- Documentos necessários para a Matrícula: 
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Endoscopia Digestiva e Respiratória, Gastroenterologia Pediátrica, 

Hematologia e Oncologia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, Medicina do Ado

Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurologia Pediátrica, Pneumologia Pediátrica, 

Reumatologia Pediátrica e Terapia Intensiva Pediátrica. 

de fevereiro de 2022 para os Cursos de Clínica Médica, Cardiologia, Dermatologia, 

Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia e Hemoterapia,

Medicina Física e Reabilitação, Nefrologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Reumatologia, Terapia da Medicina da Dor 

as datas mencionadas, os aprovados não matriculados nas datas específicas das 

áreas mencionadas acima perderão automaticamente a vaga.  

/02/2022 terá início a convocação dos excedentes das áreas descritas 

ara preenchimento das vagas em 31/03/2022.  

Para todos os cursos, a convocação dos excedentes será realizada via email e publicação 

Os candidatos devem acompanhar a chamada, pois terão que efetuar a matrícula nos 

primeiros dois dias úteis subsequentes à convocação, das 8:00 às 12:00 

O candidato que não se apresentar neste prazo será considerado desistente e, portanto, 

ISCMSP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes de 

mudanças e erros de dados constantes na ficha de inscrição (telefone e email). 

Documentos necessários para a Matrícula:  

 

Gastroenterologia Pediátrica, 

Hematologia e Oncologia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, Medicina do Adolescente, 

átrica, Pneumologia Pediátrica, 

para os Cursos de Clínica Médica, Cardiologia, Dermatologia, 

Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, 

Medicina Física e Reabilitação, Nefrologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, 

ia, Terapia da Medicina da Dor e 

não matriculados nas datas específicas das 

terá início a convocação dos excedentes das áreas descritas 

Para todos os cursos, a convocação dos excedentes será realizada via email e publicação 

Os candidatos devem acompanhar a chamada, pois terão que efetuar a matrícula nos 

primeiros dois dias úteis subsequentes à convocação, das 8:00 às 12:00 horas, no local que a 

O candidato que não se apresentar neste prazo será considerado desistente e, portanto, 

ISCMSP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes de 

ntes na ficha de inscrição (telefone e email).  
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Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues no ato da matrícula. A falta de 

qualquer um dos documentos implicará automaticamente na perda da vaga. 

• Célula de identidade (RG) 

documento)  

• CPF do candidato - 02 (duas) fotocópias 

• Diploma médico ou declaração de que concluiu o Curso de Medicina 

fotocópias autenticadas 

• Certificado ou declaração de que está concluindo a Residência Médica em programa 

credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Curso de Especialização 

reconhecido pela correspondente Sociedade Brasileira para as áreas de Cirurgia Geral, 

Clínica Médica, Pediatr

candidato - 02 (duas) fotocópias autenticadas 

• Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades estrangeiras, tanto 

para o cidadão estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão acei

por Universidade Pública, na forma da lei, conforme Resolução C.F.M. nº 1832/2008 

(duas) fotocópias autenticadas
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Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues no ato da matrícula. A falta de 

qualquer um dos documentos implicará automaticamente na perda da vaga. 

élula de identidade (RG) - 02 (duas) fotocópias (não é aceito CNH ou qualquer outro 

02 (duas) fotocópias  

Diploma médico ou declaração de que concluiu o Curso de Medicina 

fotocópias autenticadas  

claração de que está concluindo a Residência Médica em programa 

credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Curso de Especialização 

reconhecido pela correspondente Sociedade Brasileira para as áreas de Cirurgia Geral, 

Clínica Médica, Pediatria, Endoscopia ou Medicina Intensiva, conforme opção do 

02 (duas) fotocópias autenticadas  

Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades estrangeiras, tanto 

para o cidadão estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão acei

por Universidade Pública, na forma da lei, conforme Resolução C.F.M. nº 1832/2008 

(duas) fotocópias autenticadas. 

 

Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues no ato da matrícula. A falta de 

qualquer um dos documentos implicará automaticamente na perda da vaga.  

02 (duas) fotocópias (não é aceito CNH ou qualquer outro 

Diploma médico ou declaração de que concluiu o Curso de Medicina - 02 (duas) 

claração de que está concluindo a Residência Médica em programa 

credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Curso de Especialização 

reconhecido pela correspondente Sociedade Brasileira para as áreas de Cirurgia Geral, 

ia, Endoscopia ou Medicina Intensiva, conforme opção do 

Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades estrangeiras, tanto 

para o cidadão estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão aceitos se revalidados 

por Universidade Pública, na forma da lei, conforme Resolução C.F.M. nº 1832/2008 - 02 
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• Registro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) 

fotocopias. Para os médicos formados n

a entrega do protocolo do pedido de inscrição do Conselho 

Estado de São Paulo (CREMESP) e concedido um prazo máximo de 30 (trinta) dias para 

apresentar o documento definitivo, sob 

Graduação Lato Sensu.  

• Para o médico estrangeiro é exigido visto de permanência no Brasil e o Certificado de 

Proficiência da Língua Portuguesa, de acordo com a Resolução C.F.M. 1832/2008 e 

1842/2008, ressalvada a exceçã

fotocopias autenticadas de cada documento. 

• 03 (três) fotos 3x4, coloridas e sem data 

• Comprovante de endereço 

• Carteira de vacinação  

Observação: No ato da posse os alunos assinar

cuidadosa, declararão plena ciência do teor do Regimento do Curso de Especialização da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

 

VII – Início dos Cursos:  

Todos os Cursos terão seu início, 

 

VIII – Anuidade: 

 Fica estabelecida a anuidade

realização do Curso de Pós Graduação Latu Sensu para o ano de 202

ano de 2023. Em caso de interrupção do Curso, o valor investido não será restituído sob 

nenhuma hipótese. 

 A pagamento da anuidade poderá ser real

devendo cada parcela ser paga 
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Registro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) 

fotocopias. Para os médicos formados no final de 2019 ou início de 2020, será obrigatória 

a entrega do protocolo do pedido de inscrição do Conselho Regional de Medicina do 

(CREMESP) e concedido um prazo máximo de 30 (trinta) dias para 

apresentar o documento definitivo, sob pena de desligamento do curso de Pós

 

Para o médico estrangeiro é exigido visto de permanência no Brasil e o Certificado de 

Proficiência da Língua Portuguesa, de acordo com a Resolução C.F.M. 1832/2008 e 

1842/2008, ressalvada a exceção prevista na Resolução C.F.M. nº 2002/2012 

fotocopias autenticadas de cada documento.  

03 (três) fotos 3x4, coloridas e sem data  

Comprovante de endereço – 01 (uma) fotocópia  

Observação: No ato da posse os alunos assinarão o Termo de Compromisso e, após leitura 

cuidadosa, declararão plena ciência do teor do Regimento do Curso de Especialização da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP.  

Todos os Cursos terão seu início, impreterivelmente, em 02 de março de 202

anuidade de R$ 5040,00 (cinco mil e quarenta

realização do Curso de Pós Graduação Latu Sensu para o ano de 2022, com 

caso de interrupção do Curso, o valor investido não será restituído sob 

A pagamento da anuidade poderá ser realizado em até 12 parcelas de R$ 42

 até o dia 10 de cada mês.  

 

Registro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) – 02 

o final de 2019 ou início de 2020, será obrigatória 

egional de Medicina do 

(CREMESP) e concedido um prazo máximo de 30 (trinta) dias para 

pena de desligamento do curso de Pós-

Para o médico estrangeiro é exigido visto de permanência no Brasil e o Certificado de 

Proficiência da Língua Portuguesa, de acordo com a Resolução C.F.M. 1832/2008 e 

o prevista na Resolução C.F.M. nº 2002/2012 – 02(duas) 

ão o Termo de Compromisso e, após leitura 

cuidadosa, declararão plena ciência do teor do Regimento do Curso de Especialização da 

de março de 2022.  

e quarenta reais) durante a 

, com possível reajuste no 

caso de interrupção do Curso, o valor investido não será restituído sob 

izado em até 12 parcelas de R$ 420,00, 
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 Após um ano do início do curs

ano de duração deverão fazer a rematrícula. Os médicos que não o fizerem, serão desligados do 

curso e não terão direito a certificado de conclusão parcial.

 A rematrícula ficará condicionada ao adimpl
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Após um ano do início do curso, os médicos que cursarem especialidades de mais de um 

ano de duração deverão fazer a rematrícula. Os médicos que não o fizerem, serão desligados do 

curso e não terão direito a certificado de conclusão parcial. 

A rematrícula ficará condicionada ao adimplemento da anuidade do ano que se encerrou.

São Paulo, 23 de novembro de 2021. 

 

 

_____________________________ 

Dr. Rogério Pecchini 

Diretor Executivo da ISCMSP 

 

 

 

______________________________ 

Dr. Diego Figueira Falcochio 

Coordenador-Geral da COREME 

 

o, os médicos que cursarem especialidades de mais de um 

ano de duração deverão fazer a rematrícula. Os médicos que não o fizerem, serão desligados do 

emento da anuidade do ano que se encerrou. 
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I. A – Programas com acesso direto 
 

Disciplina 

Anatomia Patológica 

Cirurgia Cardiovascular

Clínica Médica 

Dermatologia 

Infectologia 

Medicina Física e 
Reabilitação 
Medicina Intensiva  

Oftalmologia 

Otorrinolaringologia 

Radiologia e 
Diagnóstico por 
Imagem 
Ultrassonografia 

 
① Próximo ao Saguão Central
② Pavilhão OMB – 1º andar
③ Prédio de Ambulatórios Conde de Lara 
④ Prédio Novo da Faculdade 
⑤Serviço de Reabilitação 
⑥Prédio de Ambulatórios Conde de Lara 
⑦Prédio de Ambulatórios Conde de Lara 
⑧Serviço de Radiologia e Diagnostico por Imagem 
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Programas com acesso direto – ACESSO A: 

Vagas Data 2ª 
fase 

Local 2ª fase 

 3 12/01/2022 Serviço de Anatomia 
Patológica① 

Cirurgia Cardiovascular 1 12/01/2022 Sala da Cirurgia 
Cardíaca  ② 

12 11/01/2022 Sala da Clínica Médica  
da Enfermaria OMB na 
Santa Casa ② 

6 14/01/2022 Anfiteatro da 
Dermatologia ③ 

2 12/01/2022 Sala da Sonicação  no
Prédio Novo da 
Faculdade dentro da 
Santa Casa. ④ 

6 14/01/2022 Sala de Reabilitação 

6 11/01/2022 Coreme OMB – térreo 
② 

4 10/01/2022 Anfiteatro da 
Oftalmologia ⑥ 

2 14/01/2022 Anfiteatro da 
Otorrinolaringologia 

1 12/01/2022 Auditório da Radiologia
⑧ 

2 12/01/2022 Auditório da Radiologia
⑧ 

Próximo ao Saguão Central 
1º andar 

Prédio de Ambulatórios Conde de Lara – 5º andar 
Prédio Novo da Faculdade – 1º andar    

Serviço de Reabilitação – 1º andar  
Prédio de Ambulatórios Conde de Lara – 2º andar 
Prédio de Ambulatórios Conde de Lara – 4º andar 

⑧Serviço de Radiologia e Diagnostico por Imagem – 1º andar 

 

Horário 
2ª fase 

Duração 
Curso 

Serviço de Anatomia 13h 3 anos 

9h 5 anos 

Sala da Clínica Médica  
da Enfermaria OMB na 

8h 2 anos 

7h30min 3 anos 

Sala da Sonicação  no 

Faculdade dentro da 

13h 3 anos 

de Reabilitação ⑤ 10h 3 anos 

térreo 9h 3 anos 

8h 3 anos 

 ⑦ 
8h 3 anos 

Auditório da Radiologia 8h 3 anos 

Radiologia 8h 2 anos 
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II. B – Programas com pré
– ACESSO B 

 

Disciplina 

Cardiologia 

Endocrinologia 

Gastroenterologia 

Geriatria 

Hematologia e 
Hemoterapia 
Nefrologia 

Pneumologia 

Reumatologia 

 
② Pavilhão OMB – 1º andar 

⑨ Complexo Zeferino Veloso (localizado no corredor atrás da Capela)

⑩ Rua Marquês de Itu, 579 – 3º andar

⑪Enfermaria do Departamento de Cirurgia
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Programas com pré-requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em Clínica Médica 

Vagas Data 2ª 
fase 

Local 2ª fase 

4 10/01/2022 Sala de Cardiologia ②

6 12/01/2022 Complexo Zeferino 
Veloso – Sala 5 ⑨ 

4 11/01/2022 Complexo Zeferino 
Veloso – Sala 4 ⑨ 

4 11/01/2022 Complexo Zeferino 
Veloso – Sala 6 ⑨ 

5 11/01/2022 Sala de Reuniões do 
Hemocentro ⑩ 

4 10/01/2022 Unidade Renal  ⑪ 

4 13/01/2022 Complexo Zeferino 
Veloso – Sala 6 ⑨ 

2 12/01/2022 Complexo Zeferino 
Veloso – Sala 6 ⑨ 

Complexo Zeferino Veloso (localizado no corredor atrás da Capela) 

3º andar 

Enfermaria do Departamento de Cirurgia - Subsolo 

 

requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em Clínica Médica 

Horário 
2ª fase 

Duração 
Curso 

② 9h 2 anos 

8h 2 anos 

9 h 2 anos 

10h 2 anos 

Sala de Reuniões do 8h 2 anos 

14h30 2 anos 

8h 2 anos 

9h 2 anos 
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III. C – Programas com pré
Básica ou 3 anos de Residência ou Especialização em Cirurgia Geral ou 3 anos de Residência 
ou Especialização em Otorrinolaringologia

 

Disciplina 

Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço 

 

② Pavilhão OMB – 1º andar 
 

IV. D – Programas com pré
Básica ou 3 anos de Residência ou Especialização em Cirurgia Geral ou 3 anos de Residência 
ou Especialização em Otorrinolaringologia 
 

Disciplina 

Cirurgia Torácica 

 

② Pavilhão OMB – 1º andar 

 

V. E – Programas com pré
ou  Área Cirúrgica Básica ou 3 anos de Residência ou Especialização em Pediatria Geral ou 
Cirurgia Geral – ACESSO E
 

Disciplina 

Endoscopia Digestiva e 
Respiratória 

 

⑫Prédio da Ortopedia e Traumatologia 
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Programas com pré-requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em 
Básica ou 3 anos de Residência ou Especialização em Cirurgia Geral ou 3 anos de Residência 

em Otorrinolaringologia – ACESSO C 

Vagas Data 2ª 
fase 

Local 2ª fase 

2 13/01/2022 Sala da Disciplina de 
Cabeça e Pescoço ②

Programas com pré-requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em Área Cirúrgica 
Básica ou 3 anos de Residência ou Especialização em Cirurgia Geral ou 3 anos de Residência 
ou Especialização em Otorrinolaringologia – ACESSO D 

Vagas Data 2ª 
fase 

Local 2ª fase 

1 10/01/2022 Sala da Disciplina de 
Cirurgia Torácica ②

Programas com pré-requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em Clínica 
ou  Área Cirúrgica Básica ou 3 anos de Residência ou Especialização em Pediatria Geral ou 

ACESSO E 

Vagas Data 2ª 
fase 

Local 2ª fase 

Endoscopia Digestiva e 4 10/01/2022 Serviço de Endoscopia 
Pavilhão Fernandinho 
Simonsen  ⑫ 

Ortopedia e Traumatologia – 1º andar 

 

requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em Área Cirúrgica 
Básica ou 3 anos de Residência ou Especialização em Cirurgia Geral ou 3 anos de Residência 

Horário 
2ª fase 

Duração 
Curso 

Sala da Disciplina de 
② 

9h30 2 anos 

requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em Área Cirúrgica 
Básica ou 3 anos de Residência ou Especialização em Cirurgia Geral ou 3 anos de Residência 

Horário 
2ª fase 

Duração 
Curso 

Sala da Disciplina de 
② 

9h 2 anos 

requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em Clínica Médica 
ou  Área Cirúrgica Básica ou 3 anos de Residência ou Especialização em Pediatria Geral ou 

Horário 
2ª fase 

Duração 
Curso 

Serviço de Endoscopia 
Pavilhão Fernandinho 

8h30 2 anos 
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VI. F – Programas com pré

ou Acupuntura ou 3 anos de Residência ou Especialização em 
Anestesiologia, Pediatria Geral
Residência ou Especialização em Neurocirurgia
 
 

Disciplina Vagas

Terapia de 
Medicina da Dor 

6

 

② Pavilhão OMB – 1º andar 
 

VII. G – Programas com pré
Geral – ACESSO G 

 

Disciplina 

Alergia e Imunologia 

Cardiologia Pediátrica

Endocrinologia 
Pediátrica 
Emergências Pediátricas 

Gastroenterologia 
Pediátrica 
Hematologia e 
Oncologia Pediátrica 

Infectologia Pediátrica

Medicina do 
Adolescente 
Nefrologia Pediátrica 

Neonatologia 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

Programas com pré-requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em Clínica Médica 
ou 3 anos de Residência ou Especialização em Medicina Física e Reabilitação, 

Anestesiologia, Pediatria Geral, Neurologia ou Ortopedia e Traumatologia
Residência ou Especialização em Neurocirurgia – ACESSO F 

Vagas Data 2ª fase Local 2ª fase Horário 
2ª fase

6 13/01/2022 Sala de 
Anestesiologia ② 

14h

Programas com pré-requisito de 3 anos de Residência ou Especialização em Pediatria 

Vagas Data 2ª 
fase 

Local 2ª fase 

4 10/01/2022 Sala de Alergia e 
Imunologia ⑬ 

Cardiologia Pediátrica 4 11/01/2022 Sala de Cardiologia 
Pediátrica ⑬ 

4 11/01/2022 Departamento de 
Pediatria ⑬ 

Emergências Pediátricas  2 10/01/2022 Departamento de 
Pediatria ⑬ 

4  11/01/2022 Sala de 
Gastroenterologia ⑬

 
2 13/01/2022 Sala de Hematologia 

Pediátrica ⑬ 

Infectologia Pediátrica 3 14/01/2022 Sala de Infectologia 
Pediátrica ⑬ 

2 10/01/2022 Sala de Reuniões ⑬

 5 11/01/2022 Sala de Nefrologia 
Pediátrica ⑬ 

6 10/01/2022 Sala da UTI Neonatal 
3º andar ⑭ 

 

requisito de 2 anos de Residência ou Especialização em Clínica Médica 
Medicina Física e Reabilitação, 

Neurologia ou Ortopedia e Traumatologia ou 5 anos de 

 
Horário 
2ª fase 

Duração Curso 

14h30 1 ano 

requisito de 3 anos de Residência ou Especialização em Pediatria 

Horário 
2ª fase 

Duração 
Curso 

9h 2 anos 

10h 2 anos 

8h 2 anos 

9h 1 ano 

⑬ 
8h 2 anos 

Sala de Hematologia 9h 2 anos 

10h 2 anos 

⑬ 11h 1 ano 

9h 2 anos 

Sala da UTI Neonatal  - 13h30 2 anos 
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Neurologia Pediátrica 

Pneumologia Pediátrica

Reumatologia 
Pediátrica 
Terapia Intensiva 
Pediátrica 
 

⑬ 5º andar do Departamento de Pediatria

⑭ Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 

⑮ Departamento de Cirurgia – 3º andar

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

 3 12/01/2022 Sala de Neurologia 
Pediátrica ⑬ 

Pneumologia Pediátrica 2 14/01/2022 Sala da Pneumologia 
Pediátrica ⑬ 

2 12/01/2022 Sala da Reumatologia 
Pediátrica ⑬ 

6 12/01/2022 Sala de Reuniões da UTI 
Pediátrica  ⑮ 

5º andar do Departamento de Pediatria 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia – 3º andar 

3º andar 

 

14h 2 anos 

Sala da Pneumologia 10h 2 anos 

Sala da Reumatologia 8h 2 anos 

Sala de Reuniões da UTI 14h 2 anos 


